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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De bijgevoegde visie Staart (inclusief Wantijoevers) wordt aangeboden in reactie op de Motie 
Natuurlijke Wantijoevers van 28 mei 2019. Deze visie heeft betrekking op het gehele gebied van 
de Staart inclusief het projectgebied Stadswerven, met inachtneming van door de gemeenteraad 
vastgestelde beleidskaders. De visie heeft geen betrekking op plekken waarvoor reeds contractuele 
afspraken zijn gemaakt of reeds processen en projecten zijn gestart (bijvoorbeeld een vergunning 
is verleend). De hoofdlijnen van de visie worden meegenomen in de omgevingsvisie.

Wat is de te delen informatie?
Welk proces is voorafgegaan?

Op 28 mei 2019 is de Motie Natuurlijke Wantijoevers aangeboden aan het college. Met de Motie 
Natuurlijke Wantijoevers riepen GroenLinks en D66 het college op om in 2019 een visie aan te 
bieden aan de Raad op de oevers in het hele Wantijgebied, waarbij Dordrecht inzet op behoud en 
versterking van natuur met behoud van een veilige oeverbescherming.

In december 2019 is antwoord gegeven op de motie middels de memo Visie Natuurlijke 
Wantijoevers waarin is voorgesteld om de visie uit te stellen (zie RIS-dossier: 2503563). Op 8 
januari 2020 is in de Commissie Fysieke Leefomgeving de memo Visie Natuurlijke Wantijoevers 
besproken. In de memo is aangegeven dat de visie wordt uitgesteld, zodat deze kan worden 
opgesteld in samenspraak met andere overheden en natuurorganisaties en de gehele Staart bevat. 
Ook is aangegeven dat er een startnotitie zou komen.

Vervolgens is in januari 2020 een verkennende boottocht door het gebied geweest met andere 
overheden en natuurorganisaties. Hierbij zijn de plekken voor mogelijke maatregelen verkend, 
waarbij we deze verkenning hebben meegenomen in de visie.

Een conceptvisie is vervolgens met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland 
in maart van dit jaar  besproken. Waterschap Hollandse Delta heeft daarnaast ook een reactie 
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gegeven op de conceptvisie. De conceptvisie is op basis hiervan verrijkt en vertaald naar een 
definitief voorstel.

Vervolgens is met de griffie afgestemd is dat de visie wordt aangeboden aan de Raad en 
meegenomen wordt in het participatietraject van de Omgevingsvisie. Vanwege deze wijziging in 
het proces (ten opzichte  van de eerdere memo) is besloten geen startnotitie meer op te stellen, 
omdat dit geen meerwaarde heeft.

Wat staat er in de visie?

De visie bevat uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Staart. Dit gaat over 
aspecten zoals natuur, recreatie, toegankelijkheid en woningbouw. Tevens bevat de visie een 
toekomstige ruimtelijke structuur voor de Staart (zie de bijlagen "Visie Staart" en "toelichting Visie 
Staart").

Overkoepelend uitgangspunt is de unieke identiteit van de Staart als gebied tussen binnenstad en 
Biesbosch en tussen Wantij en Beneden Merwede. Dit biedt veel kansen voor de ontwikkeling van 
het gebied.

De visie richt zich op kansen binnen bestaande beleidskaders. Die kansen zijn op sommige plekken 
ruimer voorhanden dan op andere. Dit geldt voor het projectgebied Stadswerven, waar 
contractuele afspraken gelden en processen zijn opgestart.

Relatie tot andere stukken

Groenblauwe visie: de principes uit de groenblauwe visie zijn de uitgangspunten voor de visie op 
de Staart. De groenblauwe visie dient ook als input voor de omgevingsvisie. De principes voor het 
gebied rond het Wantij zijn:
- verzachten oevers en dijk;
- voorzieningen voor toegankelijkheid en recreatie rond het Wantij.

Omgevingsvisie: de hoofdlijnen van de visie op de Staart wordt meegenomen in de 
omgevingsvisie. De uitgangspunten uit de visie op de Staart worden meegenomen in het 
participatietraject van de omgevingsvisie.

Groenblauw programma: het groenblauw programma bevat een uitwerking van maatregelen die 
bijdragen aan de doelen van de omgevingsvisie, in het bijzonder de doelen voor klimaatadaptatie, 
biodiversiteit en gezonde leefomgeving. Daartoe behoren ook maatregelen die bijdragen aan de 
visie van de Staart.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De visie Staart wordt meegenomen in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een integrale visie 
voor de gehele gemeente, er wordt in de toekomst niet meer gewerkt met aparte, sectorale visies.

Het inspraaktraject van de omgevingsvisie start na de zomer van 2020. De uitgangspunten van de 
visie die bij deze raadsinformatiebrief worden aangeboden worden hier in meegenomen.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing. 

Het college van Burgemeester en Wethouders



Zaaknummer InProces BBV: 2020-0059069

Bijlagen
1. Visiekaart-DeStaart-(inclusief Wantijoevers)
2. Toelichting visie Staart (inclusief Wantijoevers)
3. Toelichting IABR


